
 

 

 
 
 

Inning van achterstallige onderhoudsbijdragen ? 
 

Zijn er verschillen in de uitvoerbaarheid bij inning van achterstallige onderhoudsbijdragen  

naargelang u beschikt over een onderhandse of een notariële akte E.O.T. ? 

(echtscheiding onderlinge toestemming) 

 

Stel, U bent gescheiden door een overeenkomst tot echtscheiding op grond van onderlinge toestemming. 

Krachtens deze overeenkomst is uw ex-echtgenoot/ex-echtgenote een maandelijkse onderhoudsbijdrage 

verschuldigd voor uw kinderen, doch deze worden niet vrijwillig betaald. U wenst stappen te ondernemen 

teneinde uw ex-partner te dwingen deze bijdragen te betalen. 

 

Wanneer uw ex-echtgenoot/ex-echtgenote zijn/haar onderhoudsverplichting niet nakomt zijn er twee 

situaties mogelijk:  

- ofwel beschikt u over een notariële echtscheidingsakte, opgesteld door een notaris,  

- ofwel beschikt u over een onderhandse echtscheidingsakte, opgesteld door een advocaat. 

 

In deze akte(s) werd de onderhoudsbijdrage voor de kinderen vastgelegd. 

 

Voor de onderhandse akte was het aanvankelijk zo dat er een nieuwe procedure diende opgestart te worden 

voor de Rechtbank om over een uitvoerbare titel te kunnen beschikken. 

 

Sedert de wet van 1997 is de Rechtbank echter verplicht de overeenkomsten betreffende de minderjarigen te 

homologeren (art. 1293 Ger.W.) zodat de afgesloten overeenkomst E.O.T. die u gesloten hebt  

gehomologeerd werd in het kader van uw echtscheidingsprocedure. 

 

Door deze homologatie maken de overeenkomsten m.b.t. de kinderen deel uit van het 

echtscheidingsvonnis met als gevolg dat deze uitvoerbare kracht verwerft. 

 

Het enige wat er dient te gebeuren om de betaling via de gerechtsdeurwaarder/beslag af te dwingen, is het 

opvragen van een uitvoerbaar document.  

 

Ingeval van notariële akte heeft u de grosse nodig, af te leveren door de notaris. 

 

Ingeval van onderhandse akte dient u een expeditie te vragen aan de Rechtbank.  

 

Beiden moeten volgende gegevens bevatten : 

 

- het juiste bedrag van de schuld;  

- de datum van eisbaarheid  

- de betalingsmodaliteiten.  

 

Enkel indien voormelde elementen niet duidelijk voorhanden zijn in de overeenkomst zelf, zal het geschil nog aan de 

Vrederechter dienen voorgelegd te worden. 

 

In het andere geval kan de deurwaarder de uitvoeringsprocedure onmiddellijk aanvatten. 
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Vanessa VLIEGEN       

vanessa.vliegen@argusadvocaten.be     

(bereikbaar via 011/28.64.26) 
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